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Kamu zararını takibe ve değerlendirmeye yetkili birimler,
Bakanlığımızın 04/05/2007 tarihli ve 138 sayılı Genelgesi ile tüm teşkilata
duyurulmuştu.
Bölge adliye mahkemeleri Cumhuriyet başsavcılarının atanması ile
bir kısım mahkeme personelinin görevlendirilmiş olması nedeniyle bazı
hususların güncellenmesine ihtiyaç duyulmuştur.
5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa dayalı olarak
hazırlanan ve 19/10/2006 tarihli ve 26324 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Zararlarının Tahsiline Đlişkin Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinde; “Yargı kararları ve
Sayıştay ilâmlarıyla tespit edilen kamu zararı alacakları ile değerlendirme
sonucunda takip ve tahsiline karar verilen alacaklar, merkezde strateji
geliştirme birimlerince, taşrada ise takibe yetkili idare birimince takip
edilir.” hükmü yer almaktadır.
Bu itibarla;
Merkez dışı birimler ile bağlı kuruluş olan Adlî Tıp Kurumu
harcama birimlerince gerçekleştirilen malî işlemlerden doğan kamu zararı
alacaklarının takibi için;
1- Bölge adliye mahkemeleri Cumhuriyet başsavcılıkları,
2- Adli yargı ilk derece mahkemeleri Cumhuriyet başsavcılıkları,
3- Bölge idare mahkemesi başkanlıkları,
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4- Mülhakat idare veya vergi mahkemesi başkanlıkları, her iki
mahkemenin olduğu yerlerde idare mahkemesi başkanlıkları, birden fazla
idare ve vergi mahkemesi bulunan yerlerde 1 nolu idare mahkemesi
başkanlıkları,
5- Ceza infaz kurumları ve tutukevleri personeli eğitim merkezi
müdürlükleri,
6- Ceza infaz kurumları ve tutukevleri,
7- Denetimli serbestlik ve yardım merkezleri şube müdürlükleri,
8- Adlî Tıp Kurumu Başkanlığı,
9- Adlî Tıp Kurumu grup başkanlıkları,
10- Müstakil adlî tıp şube müdürlüklerinin,
Yetkili kılındığı,
Kamu Zararlarının Tahsiline Đlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliğin 7 nci maddesinin 2 nci fıkrası hükmüne göre merkez dışı
birimlerde değerlendirme işlemlerinin;
1- Mülhakat adliyelerde ağır ceza mahkemesi Cumhuriyet
başsavcısı,
2- Mülhakat idare ve vergi mahkemelerinde bölge idare mahkemesi
başkanı,
3- Ceza infaz kurumları ve tutukevleri personeli eğitim merkezi
müdürlüklerinde Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü,
4- Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde; müdürlük teşkilâtı
bulunan yerlerde idarî yönden bağlı bulunduğu yer Cumhuriyet başsavcısı
veya kıdemli Cumhuriyet savcısı, müdürlük teşkilâtı bulunmayan yerlerde
idarî yönden bağlı bulunduğu yer ağır ceza Cumhuriyet başsavcısı,
5- Denetimli serbestlik ve yardım merkezleri şube müdürlüklerinde
idarî yönden bağlı bulunduğu yer Cumhuriyet başsavcısı,
6- Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığı, ağır ceza
mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığı ve bölge idare mahkemesi
başkanlığında harcama yetkisi devredilmişse o yer Cumhuriyet başsavcısı
veya bölge idare mahkemesi başkanı, harcama yetkisi devredilmemişse üst
yönetici,
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7- Adlî Tıp Kurumu Başkanlığında harcama yetkisi devredilmişse
Adlî Tıp Kurumu başkanı, harcama yetkisi devredilmemişse üst yönetici,
8- Adlî Tıp Kurumu grup başkanlığı ve müstakil adlî tıp şube
müdürlüklerinde ise Adlî Tıp Kurumu Başkanı,
Tarafından yapılması,
Konularında gereken dikkat ve özenin gösterilmesini rica ederim.

Sadullah ERGĐN
Bakan
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